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Hoofdlijnen van de Via Venray

• Aanleiding / problematiek

• Ambitie voor de Via Venray

• Keuze hoofdscenario (najaar 2014)
- doorstroming (Leunen – Oostrum)
- veiligheid (overige wegvakken)
- met inachtneming van de waarden: bereikbaar-leefbaar-veilig

• Hoofdscenario vertaald naar projecten en maatregelen, deels uit te voeren 
door Provincie (vooral op de N27) en deels uit te voeren door de gemeente 
(vooral lokaal wegennet)



Provinciaal deel (N270)

• Fase 1: Leunen – Oostrum
- kruising met Leunseweg (amoveren viaduct?)
- ruimere boog afrit A73 vanuit Nijmegen
- nieuwe (intelligentere) VRI met meer opstelruimte
- rotonde De Blakt vervangen voor een VRI
- aangepaste regelprogramma’s bij de VRI (i.v.m. pieken)
- fietspad rotonde Oostrum – Oirloseweg (viaduct Maaslijn)
- landbouwroute zuidelijk van Venray
- duurzaam veilige inrichting van tussenliggende wegvakken

 Planning voorbereiding en realisatie: 2017 – 2019



Provinciaal deel (N270)

• Fase 2a: Wegvak grens Noord-Brabant – rotonde Intratuin
• Fase 2b: Wegvak Oostrum - Wanssum

- doorgetrokken asstreep
- passeerhavens voor landbouwverkeer (aantal n.t.b.)
- samenvoegen van kaveltoegangen waar mogelijk

 Planning: ná 2019

• Rondweg Wanssum (als onderdeel Gebiedsontwikkeling)
 Planning: uiterlijk eind 2020

• Toekomstperspectief: doortrekken naar Duitsland / Airport Weeze?
 Planning: ????



Provinciaal deel (N270)



Gemeentelijke projecten

• Gemeentelijke projecten ondersteunen de ambitie van de Via Venray en 
staan (ook) in het teken van de waarden bereikbaar-veilig-leefbaar

• Lijst van projecten:
- nieuwe VRI Maasheseweg / toe- en afritten A73 Venray Noord
- rotonde Leunseweg / Paterslaan
- rotonde Langstraat / Weg in den Berg
- gefaseerde herinrichting Stationsweg
- herinrichting Mgr. Hanssenstraat te Oostrum
- verbindingsweg Henri Dunantstraat – Stationsweg
- extra ontsluiting bedrijventerrein De Blakt
- bochtverbreding Henri Dunantstraat / De Germaan
- verbeteren ontsluiting bedrijventerrein De Brier / Wonnmax
- alternatieve landbouwroutes door Venray
- Vergroten P&R-voorziening bij het treinstation



Gemeentelijke projecten



Ingezoomd op: . . . Oirlo/Castenray (1)

MAATREGELEN MET (MOGELIJK) GEVOLG VOOR OIRLO EN CASTENRAY:

Tweede ontsluiting De Blakt
• Verbinding naar Oirloseweg (Franklinstraat en/of Newtonstraat-Hulstweg)
• Stroomlijnen aansluiting Oirloseweg / Witte Vennenweg (relatie Maaslijn)

Landbouwroute Zuid
• Landbouwroute Beemdweg – Newtonstraat – Oirloseweg – Witte Vennenweg
• Realisatie in fasen (eerst tijdelijke maatregelen, later N270 definitief)



Ingezoomd op: . . . Oirlo/Castenray (2)
Versterken P&R bij het treinstation
• Aantal parkeerplaatsen stationsomgeving nu:

335pp: 141 regulier + 188 P&R + 6 GPP
• Bezettingen regelmatig meer dan 90% (sommige plekken zelfs >100%)
• Parkeren in bermen van de Oirloseweg
• Verkeersveiligheid in geding: invalsweg, parkeren en gehaaste treinreizigers 

verdragen elkaar niet goed

• Méér treinen met komst Arriva
(kwartierdienst overdag naar Nijmegen, in toekomst kwartierdienst naar Venlo)

• Straks ook minder bussen in dorpen (méér met auto en fiets naar station)
• Verwachting noodzakelijke toename circa 75pp (P&R 1+2: 188  263)
• Veilige looproutes tussen parkeerplaats en station/bushaltes
• Rechtstreekse verbinding vanuit Oirlo naar treinstation



Ideeën uit de dorpen…

















Welke ideeën heeft u?







Vervolg ná vanavond

Ideeën uitwerken in samenwerking tussen 
gemeente en een werkgroep vanuit de Dorpsraad
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